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العالم

سيخوضها «الحشد الشعبي» عند الحدود العراقية ــ السورية.
مشهد ميداني معركة جديدة
ً
انطالقًا من الرطبة جنوبًا ،وصوال إلى مدينة القائم عند نهر الفرات ،ستكون مهمة
تحرير األرض مسنودة إلى تلك القوات ،التي قد تلتقي بتلك المتقدمة من صوب الشرق
السوري ،في وقت يحاول فيه العبادي النجاح في سيره المتواصل بين النقاط

ﺩﻫﻮﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ

رسائل «إيجابية» من العبادي

ﺗﻠﻌﻔﺮ

«الحشد» إلى الحدود السورية
نور أيوب
ّ
مجددًا ،سيعود «الحشد الشعبي»
إل ــى ال ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة ـ ـ ال ـســوريــة،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع االن ـ ـطـ ــاق امل ــرت ـق ــب
مل ـ ـ ـعـ ـ ــركـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ال ـ ـحـ ــوي ـ ـجـ ــة
وم ـح ـي ـط ـهــا ،ش ـمــالــي ال ـ ـعـ ــراق .قـبــل
ي ــوم ــن ،زار ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «ه ـي ـئــة
ال ـ ـح ـ ـشـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي» أبـ ـ ـ ــو مـ ـه ــدي
املـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس ،م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة األن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار،
وتـ ـح ــدي ــدًا غ ــرب ـه ــا ،ي ــراف ـق ــه وفـ ــدان
قياديان مــن «العمليات املشتركة»

و«الحشد» ،في إطار جولة «تفقدية
استطالعية قبيل انـطــاق عمليات
تـحــريــر قــاطــع الـقــائــم عـنــد ال ـحــدود
مع سوريا».
ّ
زي ـ ــارة امل ـه ـنــدس ت ــؤك ــد أن الــوجـهــة
امل ـق ـب ـل ــة س ـت ـك ــون غ ـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاد ،إذ
تشير املـعـلــومــات إلــى أن العمليات
ستنطلق ـ في األيــام القليلة املقبلة
ـ من جنوب غرب املحافظة ،على أن
ً
تتجه الـقــوات شـمــاال ناحية مدينة
الـقــائــم الـحــدوديــة .قـيــادة العمليات
س ـت ـكــون ف ــي مــدي ـنــة ال ــرط ـب ــة ،حيث

ّ
اإلعالم السعودي ُيروج لـ«انقالب بغداد»
نـ ـش ــرت ،أم ـ ــس ،ق ـن ــاة «ال ـع ــرب ـي ــة» خ ـب ـرًا عن
التوصل فــي بـغــداد إلــى «تحالف انتخابي»
يجمع رئيس الــوزراء حيدر العبادي ،وزعيم
«الـتـيــار ال ـصــدري» مقتدى الـصــدر ،ورئيس
«تـيــار الحكمة» عـمــار الحكيم ،والسياسي
ـدد من سياسيي
إياد عــاوي ّ ،إلى جانب «عـ ٍ
املكونني السني والكردي».

وفيما قد ُيترجم تحالف كهذا في السياسة
ّ
بــأنــه ُي ـقـ ِّـرب بـغــداد مــن الــريــاض ،خــاصــة إذا
ما ُوضــع في اإلطــار العام لتطورات املشهد
ال ـع ــراق ــي األخ ـ ـيـ ــرة ،إال أنـ ــه وفـ ــق مـعـلــومــات
«األخبار»ّ ،
فإن هذا التحالف لم ُيعقد «بعد»،
بــرغــم تــرج ـيــح إم ـكــان ـيــة ب ـ ــروزه م ــع اق ـتــراب
االستحقاق االنتخابي املتوقع إج ــراؤه في
نيسان املقبل.
هــذا التحالف املفترض ُيـعـ ُّـد بمثابة انقالب
في العاصمة العراقية ،تلهث ّالسعودية أكثر
مــن غيرها خلفه ،لكونه ُيـشــكــل واحـ ـدًا من
أوراق ـهــا األخ ـيــرة الـتــي تسمح لها بالحفاظ
على نفوذها في ظل املشهد اإلقليمي القائم.
ّ
وإذا ك ــان ال ـصــدر يـبــدو كــأنــه ب ــات متناغمًا
مع عدد من نقاط الطرح السعودي في بالد
الرافدينّ ،
فإن حيدر العبادي ال يزال «الورقة
الــراب ـحــة عـنــد ط ـهــران وال ــري ــاض ،إذ تسعى
األخيرة إلى كسبه ،وإخراجه نهائيًا من أي
ارتباط مع األولى»ُ .ويجاهر فريق قريب من
ٍ
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي ب ـ ّ
ـأن «ك ــل األط ــراف
تريد تثبيت عالقاتها معه في الوقت الراهن».

أن ـ ـشـ ــأ «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» م ـ ــركـ ـ ـزًا ل ـل ـق ـي ــادة
والسيطرة.
ّ
وتقضي الخطة بإحكام الطوق حول
ّ
وتقدم القوات على طول الخط
القائم،
الحدودي ،والتعاون مع قوات حرس
غطاء جـ ّـوي يؤمنه
الـحــدود ،في ظل
ٍ
ط ـيــران الـجـيــش ال ـعــراقــي ،وف ــق وعـ ٍـد
من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ُ
«عـمـلـيــات األنـ ـب ــار» ،قــد تـقـحــم فيها
واشنطن طيران «التحالف الدولي»،
لـ ـسـ ـح ــب املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة م ـ ــن «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد»،
و«تنغيص» انتصاراته ،وفق مصدر
قيادي بــارز ،على غــرار ما حــدث مع
اسـ ـتـ ـع ــادة م ـع ـبــر ال ــولـ ـي ــد ،ال ـص ـيــف
امل ــاض ــي .وإلـ ــى جــانــب إدراك بـغــداد
ألب ـ ـعـ ــاد الـ ـسـ ـل ــوك األم ـ ـيـ ــركـ ــي ت ـج ــاه
«ال ـح ـشــد» ،واس ـت ـمــرارهــا بالسكوت
عـ ـنـ ــه ،فـ ـ ــإن إطـ ـ ـ ــاق تـ ـل ــك ال ـع ـم ـل ـيــات
ه ــو رس ــال ــة س ـيــاس ـيــة إي ـجــاب ـيــة من
العبادي إلى طهران.
وي ـج ــري ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ت ــداول
حديث عن عمليات مرتقبة للجيش
ال ـســوري والحلفاء بــاتـجــاه الـحــدود
العراقية ،انطالقًا مــن عمق البادية،
فـ ـ ــي س ـ ـب ـ ــاق مـ ـ ــع واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـب ـســط
السيطرة على أكبر بقعة جغرافية في
املناطق الحدودية .وتهدف عمليات
«مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة» إلـ ــى «ت ـط ــوي ــق»
مناطق النفوذ األميركي فــي الغرب
العراقيّ ،
خاصة أن الواليات املتحدة
تـ ــرى أن ح ـص ـت ـهــا ه ـن ــاك ت ـك ـمــن فــي
ال ـش ــري ــان ال ـح ـي ــوي ع ـلــى طـ ــول نهر
ً
الـ ـف ــرات ،بـ ــدءًا م ــن ال ــرم ــادي وص ــوال
إلى القائم ،مرورًا بهيت وعنه وراوة،
حـيــث تنتشر ال ـقــواعــد واملـعـسـكــرات
األميركية.
«ع ـم ـل ـي ــات األنـ ـ ـب ـ ــار» ل ـي ـسـ ًـت ول ـي ــدة
ـرف س ـيــاســي أو ن ـت ـي ـجــة لـفــرصــةٍ
ظـ ـ ٍ
ميدانية ،إذا ما قورنت بانتصارات
الجيش السوري املتتالية في البادية
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وك ـ ـسـ ــر ح ـ ـصـ ــار تـنـظـيــم
«داعش» عن مدينة دير الزور .العودة
ٌ
إلى الحدود ،هي استكمال ملا بدأته

قيادة «الحشد» مع انتهاء عمليات
املوصل قبل أشهر ،ووصــول قواتها
إلــى الـحــدود العراقية ـ السورية في
ال ـج ـه ــة ال ـش ـمــال ـيــة (غـ ـ ــرب مـحــافـظــة
ً
ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى) ،وال ـ ـتـ ــي ت ــاه ــا مـ ـب ــاش ــرة
إطــاق عمليات في الجنوب الغربي
من محافظة األنبار ،واستعادة معبر
الوليد الحدودي.
«اسـتــراحــة املـقــاتــل» الـتــي نــال قسطًا

الهدف إحكام
الطوق حول القائم
التي تقابلها البوكمال
من الجهة األخرى
منها «الحشديون» في غرب األنبار،
ج ــاءت بعدما طــرح الـعـبــادي ،خيار
امل ـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــات «ق ــادم ــون يا
تلعفر» .انتقل املقاتلون من الهجوم
إل ــى ال ــدف ــاع والـ ـص ــد ،ب ـعــدمــا ثـ ّـبـتــوا
نـ ـق ــاطـ ـه ــم فـ ـ ــي أقـ ـ ــاصـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء
األنـبــاريــة .فخيار تلعفر كــان مغريًا
ّ
لـقـيــادة «ال ـح ـشــد» ،الـتــي رأت أن من
ُحقها استعادة ذلك القضاء ،بعدما
أس ـ ِـن ــدت إلـيـهــا مـهـمــة ت ـحــريــره ،قبل
أن ت ـ ـفـ ــرض واشـ ـنـ ـط ــن وح ـل ـف ــاؤه ــا
ّ
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــون «فـ ـيـ ـت ــو» عـ ـل ــى ت ــول ــي
«الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد» م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
القضاء.
ُحـ ـسـ ـم ــت ت ـل ـع ـف ــر بـ ـس ــرع ــة وب ـن ـح ــو
م ـفــاجــئ ،وه ـنــا ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إلــى
الدور الكبير لقوات «البيشمركة» في
تسهيل عملية فرار مسلحي «داعش»
ٍ
من تلعفر ،وخاصة األجانب ،دون أن
ُيعرف مصيرهم حتى الـيــوم ،وسط
حديث عن ترحيلهم إلى تركيا.
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ٌ
إنجاز دير الزور :خطوة نحو «شرق الفرات»؟
يحظى إنجاز الجيش السوري وحلفائه
في فك حصار دير الزور بأهمية
استثنائية ،ألسباب تتجاوز فك الحصار في
ّ
حد ذاته وترتبط بمعطيات يتداخل
فيها العسكري بالسياسي .في أرض
المعركة ُينتظر أن يفضي نجاح الجيش
ّ
عشائرية جديدة،
إلى استقطاب قوى
ّ
كما إلى اإلفادة من القوات الخارجة من
الحصار في مراحل العمليات التالية .أما
في المشهد العام ،فيبدو إنجاز دير الزور
بمثابة «بيضة» تضاف إلى كفة دمشق
في رهانات الفصول الحاسمة من
ّ
الموحدة»
معركة «سوريا

صهيب عنجريني
مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ف ـ ـ ــك ح ـ ـ ـصـ ـ ــار م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة دي ـ ــر
ال ـ ـ ــزور ل ـي ـســت ّأول م ـع ــرك ــة تـتـطــابــق
فـيـهــا ال ـن ـتــائــج امل ـيـ ّـدان ـيــة م ــع الـخـطــط
املرسومة سلفًا ،لكنها األسرع .كثيرة
ه ــي املـ ـع ــارك ال ـت ــي خــاض ـهــا الـجـيــش
ـدف
وح ـل ـفــاؤه ف ــي سـبـيــل تـحـصـيــل ه ـ ٍ
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي واس ـ ـتـ ــدعـ ــت م ــراج ـع ــة
حـ ـس ــاب ــات وتـ ـع ــدي ــل خ ـط ــط وت ـغ ـي ـيــر
مسارات ،قبل أن تفضي إلى الخواتيم
املنشودة .معركة «طوق حلب» واحدة
م ــن أش ـه ــر األم ـث ـلــة ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
تماثلها في ذلك معارك فك حصار نبل
والــزهــراء ،وفــك حصار مطار كويرس
ال ـع ـس ـك ــري ،وسـ ـج ــن ح ـل ــب امل ــرك ــزي،
وغ ـي ــره ــا .وف ــي ك ــل األم ـث ـلــة امل ــذك ــورة
شهدت مؤشرات العمليات العسكرية
صـ ـ ـع ـ ــودًا مل ـص ـل ـح ــة الـ ـجـ ـي ــش ح ـي ـن ــا،
ً
وهبوطًا معاكسًا ّحينًا آخــر ،وصــوال
إلــى النهاية املتوخاة .أمــا معركة دير

ّ
ال ــزور ،فـقــد حــقـقــت تطابقًا فــري ـدًا بني
الـخـطــط الـنـظــريــة والـتـنـفـيــذ الـعـمـلــي،
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـتــه ب ـب ـســاطــة
«إن ـجــازًا» فــي حسابات العسكرة كما
فــي حـســابــات الـسـيــاســة .وبــاسـتـثـنــاء
التعديل الذي أرجأ استخالص معدان
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ومـحـيـطـهــا ف ــي ريــف
الــرقــة الـجـنــوبــي الـشــرقــي إل ــى مرحلة
تالية ،يمكن الـقــول إن املـعــارك ســارت
ّ
بدقة فريدة من ألفها إلى يائها .ورغم
أن التوجه نحو دير الزور حضر كثيرًا
فــي حـســابــات املخططني العسكريني،
ّ
اإلعالم ،غير أن الساعة
كما في وسائل
ّ
الـصـفــر لــم تـكــن قــد دق ــت فـعـلـ ّـيــا حتى
مـطـلــع آب امل ــاض ــي (راجـ ــع «األخ ـب ــار»
الـعــدد  .)3239وتكفي مقارنة خرائط
السيطرة بني آب وأيلول للوقوف على
حجم اإلنجاز الذي تحقق ،وهو عالوة
على ما ّ
تقدم ،غير مسبوق في سياق
م ـع ــارك ت ـقــويــض ن ـف ــوذ «داعـ ـ ــش» في
سوريا .وستكون املقارنة بني معركة

إحجام واشنطن
عن محاولة عرقلة
ّ
فك الحصار ال يعني
وقوفها موقف
المتفرج الحقًا

ال ــرق ــة وم ـعــركــة ف ــك ح ـصــر دي ــر ال ــزور
كفيلة بتوضيح الـصــورة أكـثــر .ورغــم
أن القتال في معركة الرقة يدور داخل
مدينة (مــا يجعله أصـعــب مــن القتال
في مساحات مفتوحة) ،غير أن تباين
ح ـجــم اإلنـ ـج ــاز ب ــن امل ـعــرك ـتــن يـبــدو
ً
هــائ ــا بـحـســاب الــزمــن (م ـضــت قــرابــة

ثــاثــة أش ـهــر عـلــى ب ــدء مـعــركــة مدينة
الـ ــرقـ ــة ،ف ــي م ـق ــاب ــل ش ـه ــر اس ـت ـغــرق ـتــه
مـعــركــة فــك حـصــار دي ــر الـ ــزور) .وثمة
ت ـف ـص ـيــل ب ــال ــغ األهـ ـم ـ ّـي ــة ي ـج ــب أخ ــذه
بــاالع ـت ـبــار ل ــدى ال ـحــديــث ع ــن أسـبــاب
ن ـج ــاح م ـعــركــة «الـ ــديـ ــر» ،وه ــو إرج ــاء
املعركة إلى ما بعد فتح «قوات سوريا
الديمقراطية» ذراع «التحالف» البرية
مـعــركــة مــديـنــة الــرقــة وم ــا ضمنه ذلــك
ّ
املتطرف.
تشتيت لـقــوى التنظيم
مــن
ٍ
ويـ ـ ـ ـقـ ـ ــول م ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري س ـ ـ ــوري
ّ
لـ«األخبار» إن «ما يسمى التحالف لم
يكن ليقدم على مهاجمة التنظيم في
الرقة لو فتحنا معركة ديــر الــزور في
ّ
وقــت ســابــق» .ويــؤكــد املـصــدر أن «فك
الحصار ّ ليس سوى خطوة في مسار
ل ــن ي ـتــوقــف ق ـبــل وصـ ــول قــوات ـنــا إلــى
ّ
حدودية» ،مشيرًا إلى «دور
آخر نقطة
مــؤثــر سيلعبه بــواسـلـنــا املـتـمــركــزون
ً
أص ــا فــي دي ــر ال ـ ــزور ،وزخ ــم إضــافــي
ستقدمه خبرتهم الكبيرة في مجابهة

